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Praktische informatie:

Afstand: 12 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Roodweg
Roodweg 8
6285 AA Epen
Coördinaten: 50°46'40" N   5°54'47" E

Horeca: in centrum, onderweg:
Restaurant Buitenlust
Camerig 11
6294 NB Vijlen

Hotel Terpoorten
Terpoorterweg 1
6285 NH Epen
 
Honden: niet toegestaan

1. Loop naar hotels. Bij Hotel Berg en Dal RD (Kapelaan Houben-
straat). Aan einde RA en gelijk bij handwijzer LA, landweg daarna 
holle weg richting Schweiberg. Na aardig klimmetje op driesprong 
bij bankje LA, dalende (iets verderop holle) weg, daarna landweg. 
In dal maakt weg rechterbocht, negeer daarna linkerbocht, volg 
RD grassige landweg met rechts haag. Na 300m (daar ziet u links 
draaihekje en rechts bankje) RA en volg graslandvoetspoor naar 
klein bos. Aan rand daarvan (bij bordje Opengesteld) dat kleine 
bos (een bronnetjesbos) in en paadje uitlopen. Bosje uitkomend 
verdergaan over brede grasbaan langs prikkeldraad (l). Aan einde 
LA, draaihekje door en steek RD-gaand groot grasdal met onder-
weg 2 draaihekjes over. Boven volgt na draaihekje smal pad 
tussen haag (r) en boomgaardje (l). Na doorsteek tussen 
vakwerkboerderijen op asfaltwegje RA. Let op: tegenover de 
grindingang van Schweibergerhöfke (huisnr 8) bij lantaarnpaal 
4963 RA, grassige dalende landweg en loop deze uit.
 
2. Op kruising met links/rechts-knikje RD (Hurpescherweg).  
50m na Geulbrugje bij handwijzer Bommerig RA en draaihekje 
door Geuldal in. Aan einde grasland 2 draaihekjes door en steek 
(Klitser)beek over. Na weer draaihekje (met blauw en rood) RA. 

Na de horeca van Epen wandelt u al klimmend over een landweg en een 
graspad dwars door een weiland naar het hoger gelegen dorp Schweiberg, 
waar u geniet van de prachtige vakwerkhuizen en dito carréboerderijen. 
Daarna daalt u af naar een in een dalletje gelegen klein paradijsje: een 
bronnetjesbos waarin u over de daar ontspringende beekjes stapt! In het 
Geuldal gaat de route over een kilometerslang graspad langs de meande-
rende Geul, gevolgd door een stevige tippel door en ook langs de randen 
van het Vijlenerbos. 

Daarna gaat u langs de Geul op herhaling: over prachtige graspaden langs 
die beek en daarna nog een flink stuk weiland kuiert u weer naar de 
bushalte in Epen. Vanwege de flinke heuvels die u beklimt en de vele 
graspaden dwars door weilanden, is een goede wandelconditie wenselijk  
en van stevige hoge wandelschoenen zult u heel veel plezier hebben.
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Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1301/9953

http://routefabriek.nl/routekaart/1301/9953
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Volg graslandranden, met in begin rechts heg, en paden langs 
meanderende Geul, onderweg rode paaltjes en draaihekjes met 
rood volgen, gaandeweg steekt u enkele graslanden over. Na 1km 
raakt Geul pad bijna aan en ziet u links infopaneeltje Cameriger-
beek. Volg iets verderop pad langs prikkeldraad (r). Na bosrandje 
links van u draaihekje door en na ca 30m strak voor volgend 
draaihekje LA (Luchtpad). Volg graslandrand langs prikkeldraad 
(r). Boven na trapje op asfaltwegje LA. Na ca 300m asfalt (onder-
weg kunt u via korte landweg linker asfaltbocht afsnijden) RA 
(Bommerigerweg 23), volg linkerpad. Na ca 150m op 1e smallere 
pad RA, gaandeweg ziet u rechts wit gebouw. Na flinke klim 
bospad blijven volgen, negeer rechter pad met bruin bordje, pad 
is daar wat vlakker. Na korte klim op kruising (daar ziet u op het 
naar rechts gaande pad een slagboom) in rechte lijn RD, smaller 
pad. Na ca 150m op T-kruisinkje RA, aan einde LA en gelijk op 
Y-splitsing rechts aanhouden (geel/rood). Na 75m op kruising  
RA, wat dalend pad met geel paaltje en geel/rood en rechts dal, 
negeer verderop linkerpad. Na afdalinkje en slagboom op kruising 
met bosweg RD en na 10m aan einde LA, smal pad met slagboom 
en geel/rood.
 
3. Na 500m op 1e stijgende pad LA (geel+geel/rood, hier  
even rechtdoor is rechts horeca). Kruising met asfaltweg RD 
(geel+geel/rood). Na 300m kruising RD (geel+geel/rood).  
Boven op T-kruising met bankje RA en loop RD-gaand bosweg  
van ca 1km met onderweg geel+geel/rood uit. Een paar meter 
voor asfaltweg, strak voor dikke eik, haaks RA, volg dalend hol 
pad. Beneden asfaltweg oversteken en aan overkant op smal 
paadje LA. In linker asfaltwegbocht RA, dalend pad (met blauw) 
dal in. Na 500m lange afdaling op kruising RA, brede holle weg. 
Loop deze RD-gaand (1½ km) uit: onderweg in begin een paar 
prachtige vakwerkhuizen, carréboerderij, camping (waar uw weg 
even asfalt is) en bijna aan einde (bij rechterbocht langs beek) 
brugje die u links laat liggen. 
 

4. Na die 1½ km bij hoeve Bervesj verdergaan over linker weg en 
wat verderop draaihekje door. Daarna op driesprong LA. Volg 1km 
grasbanen/paden langs meanderende Geul (l), onderweg wat 
draaihekjes door. Na die km LA brugje (let daar dus even op) over. 
Aan einde van smal pad op asfaltwegje RA. Na ca 500m op 
ongelijke schuine kruising, tegenover wegje van links (Smids-
berg), bij elektrakast 1071, RA, grasvoetpad. Loop pad uit, 
onderweg ziet u rechts Volmolen en Geul nog even. Aan einde bij 
Hotel De Smidse RD (Molenweg). Na rechterbocht bij 2e huis (met 
kruisbeeld) LA, asfaltwandelpad met geel en blauw. Aan einde op 
kruising RA, Wilhelminastraat, staat eind verderop waar u voor 
Hotel Berg en Dal met de rechterbocht meegaat naar de bushalte.
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